Presentaties
Tijdens het Congrestival worden de resultaten gepresenteerd van projecten die de afgelopen
tijd gelopen hebben.
1. Langer thuis met dementie; kan dat? (ronde 1)
11.00 Goed leven met dementie, wat zijn de behoeften van mensen met dementie en
mantelzorgers? Hajar Senhaji, onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool
Rotterdam
11.25 Langer thuis met dementie met hulp van je sociaal netwerk. Hanny Groenewoud,
onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
11.50 Dilemma’s in de driehoeksrelatie casemanager, mantelzorger en cliënt. Onderzoeker
Jeroen van Wijngaarden, Erasmus Universiteit, IBMG
Casemanagers, mantelzorgers en cliënten staan in een bijzondere relatie tot elkaar. Samen
trekken ze op om de zorg en ondersteuning thuis zo goed mogelijk te regelen. Vaak zijn ze
het met elkaar eens over wat nodig en wenselijk is en dan zijn keuzes snel gemaakt. Maar ze
zitten niet altijd op één lijn. Zo willen bijvoorbeeld veel partners en familie de relatie met
hun dierbare graag zo lang mogelijk ‘normaal’ houden. Aan de andere kant wil de
casemanager hen vroegtijdig voorbereiden op hun rol als mantelzorger. Hoe gaan
casemanagers en mantelzorgers daarmee om? In een serie interviews met casemanagers,
mantelzorgers en cliënten hebben we gesproken over deze dilemma’s. In deze presentatie
delen we de eerste bevindingen met u.
2. Mogelijkheden bij dementie (ronde 2)
13.30 Zelfstandig blijven bij dementie, mogelijkheden om activiteiten te behouden. Mari
Groenendaal en Remco Klopper, Woon Zorg Centra Haaglanden
Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het dagelijkse handelen en
uitvoeren van activiteiten wordt bemoeilijkt door de gevolgen van dementie. We laten dit
zien aan de aan de hand van filmbeelden. We gaan in op de gevolgen van het verliezen van
activiteiten voor de persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Maar vertellen ook welke
mogelijkheden er zijn om activiteiten te behouden, zoals leren bij dementie, hoe dit
toegepast kan worden en wie u daarbij kan helpen.

14.05 Beter thuis met dementie; een cursusweek voor mantelzorgers in een vakantie huis.
Betty Birkenhäger, geriater Laurens
3. Migrantenfamilies met een oudere met dementie (ronde 3)
15.15 – 16.30
Debat met experts en ervaringsdeskundigen over wensen en behoeften van
migrantenfamilies met een oudere met dementie. Aan het debat nemen deel: Marina
Jonkers, Zeki Celikkaya (SOL), Noor Jongenelen (SOL), Ruthmila Cecilia
(Zorgcocon/Laurens/Alzheimer Nederland), Mohamed Laziz (Spior), Maudy Lisnet (MOB).

